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Sejam bem-vindos!
Desenvolvemos este e-book com o objetivo de auxiliar pacientes
nas dúvidas a respeito da cirurgia ortognática e sua alimentação.

Conheça um pouco sobre nós:



Vamos saber mais a respeito?

O QUE É A CIRURGIA ORTOGNÁTICA?
Cirurgia ortognática é o nome genérico do procedi-
mento cirúrgico que visa restabelecer um padrão 
facial normal em pacientes adultos que apresentam 
alterações no desenvolvimento ósseo facial.

QUAL A INDICAÇÃO?
A cirurgia é indicada para pessoas com desarmonias 
esqueléticas e dentárias, cuja solução não pode ser 
propiciada apenas pelo tratamento ortodôntico con-
vencional, pois há um excesso ou falta de crescimen-
to das bases ósseas da face.

COMO A CIRURGIA É FEITA?
Essa cirurgia consiste em alinhar os maxilares na 
melhor posição possível, de tal forma que garanta a 
saúde das articulações temporomandibulares, dos 
tecidos bucais. Com isso temos uma melhora res-
piratória, da fala, mastigação, oclusão e estética 
facial.



Cuidados com a cirurgia
- É importante que, assim que se restabelecer do 
efeito da anestesia geral, o paciente se levante, seja 
para ir ao banheiro, tomar água ou pegar objetos 
próximos; isso reduz o risco de trombose. Ao se le-
vantar nas primeiras vezes, peça ajuda ao acompa- 
nhante ou à enfermagem.

- Higienização oral rigorosa. Os fios de sutura retêm 
muitos restos alimentares; então, além da escovação 
dos dentes e língua, deve-se escovar delicadamente 
os pontos também. Prefira uma escova cirúrgica ou 
infantil de cerdas macias.

- Compressas geladas por 72 horas. Isso é muito 
importante para controlar o processo inflamatório, 
diminuindo o inchaço e a dor pós-operatória.

- Após 72 horas iniciam-se as compressas mornas, 
agora para que o inchaço já presente regrida.

- Manter a cabeça elevada por 72 horas; use
2 travesseiros.



Cuidados com a cirurgia

- Evitar esforços físicos nos 7 primeiros dias. Vá au-
mentando a atividade gradualmente, comece com 
caminhadas leves.

- Não fumar, a nicotina interfere significativamente no 
processo de cicatrização.

- No pós-operatório da cirurgia ortognática, é 
necessário que o paciente fique por um período sem 
mastigar. Esse tempo é avaliado pelo seu cirurgião, 
podendo variar de paciente para paciente.

- Desta forma, é extremamente importante procurar 
o auxílio de um profissional da área de nutrição. Pro-
cure com pelo menos 3 meses de antecedência.



POR QUE MUDAR MINHA ALIMENTAÇÃO 
COM ANTECEDÊNCIA?
O objetivo é preparar seu organismo para a restrição 
de alimentos que ele sofrerá, uma vez que a res- 
trição alimentar do pós-operatório, se não realizada 
corretamente, pode acarretar em:
- Menor absorção dos nutrientes
- Queda de cabelo
- Aparecimento de acne
- Anemia
- Alergias
- Resfriados e sinusite
- Problemas circulatórios

COMO FICA MINHA ALIMENTAÇÃO NO 
PÓS-CIRÚRGICO?
Conforme comentamos anteriormente, será 
necessário que o paciente fique um período sem 
mastigar. Geralmente a dieta segue a seguinte 
evolução (podendo variar de caso para caso).

Dúvidas sobre a alimentação



Fases da Alimentação

Liquido gelado
(coado, sem farelos, nem

resíduos grossos).

FASE 1 - DIA 1 AO 3

Pastoso morno
(na consistência de purê ralo,

normalmente batido em liquidificador).

FASE 2 - DIA 4 ATÉ LIBERAÇÃO

DICA: Aumente a frequência de consumo de alimentos nutritivos
(de 6 a 8x ao dia) para ajudar na cicatrização e melhor nutrição.



Fases da Alimentação

Alimentos macios e moles
(na consistência onde já se

pode mastigar levemente sem
forçar muito).

FASE 3 - APÓS LIBERAÇÃO

Alimentação normal
(nesta fase o paciente já está

autorizado para comer com qualquer
consistência).

FASE 4 - APÓS LIBERAÇÃO

DICA: Dependendo de cada caso, o uso de vitaminas e
suplementos alimentares pode auxiliar. Desta forma procure

uma nutricionista para avaliá-lo corretamente.



RECEITAS LÍQUIDAS



INGREDIENTES:
2 dentes de alho médios (tire o miolo)
1 pepino grande, descascado, sem sementes e picado
1/2 pimentão vermelho, sem sementes e picado
1/2 cebola grande, ou 1 pequena
5 tomates bem maduros (tire as sementes)
1/2 colher (chá) de óleo ou azeite
1/2 colher (chá) de orégano
400 ml de água gelada (adicione mais, se necessário)
Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
Retire os brotos dos dentes de alho,
cortando-os ao meio no sentido do
comprimento. Bata todos os ingredientes no
liquidificador, completando com água para
que a sopa não fique muito espessa. Coe e
sirva em seguida.

GASPACHO (FRIO)

QUAL A INDICAÇÃO??
Está indicada para pessoas com
desarmonias esqueléticas e
dentárias, cuja solução não pode
ser propiciada apenas pelo
tratamento ortodôntico
convencional, pois há um excesso
ou falta de crescimento das bases
ósseas da face.



INGREDIENTES:
300 g de tomate sem semente
2 unidades de maçã verde
1 maço de aipo
400 ml de suco de maçã
50 ml de vinagre de maçã
1 ramo de salsa

MODO DE PREPARO:
Coloque as maçãs verdes cortadas ao meio e o aipo
já fatiado e sem as folhas em uma frigideira ou grelha.
Tempere com um pouco de sal e deixe tostar.
Coloque o suco de maçã, o vinagre e a salsa
fresca e deixe marinar por 2 horas.
Bata todos os ingredientes no liquidificador e
acrescente o sal.
Coloque um pouco de gelo e bata novamente.
Coe e sirva em seguida.QUAL A INDICAÇÃO??

Está indicada para pessoas com
desarmonias esqueléticas e
dentárias, cuja solução não pode
ser propiciada apenas pelo
tratamento ortodôntico
convencional, pois há um excesso
ou falta de crescimento das bases
ósseas da face.

GASPACHO DE AIPO E MAÇÃ VERDE (FRIO)



INGREDIENTES:
100 g de abacaxi
100 g de morango
250 ml de água, ou água de coco

MODO DE PREPARO:
Descascar e picar o abacaxi.
Lavar bem e picar o morango.
Juntá-los com a água no liquidificador.
Bater, coar e servir-se.

SUCO DE ABACAXI COM MORANGO



INGREDIENTES:
1/2 fatia fina de abacaxi
1/4 de unidade de mamão papaia
2 unidades de morango
2 unidades de ameixa seca
1 colher de chá de gengibre ralado
2 folhas de hortelã
1 folha crua picada de couve manteiga
50 ml de água de coco
Suco de 1 lima da pérsia
100 ml de água (adicione mais, se necessário)

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes no liquidificador.
Coe e sirva gelado.

SUCO DETOX



INGREDIENTES:
2 cenouras
2 fatias de abacaxi
1 pedaço de gengibre (do tamanho de um grão de ervilha)
300 ml de suco de laranja
1 colher de sopa de mel
6 pedras de gelo

MODO DE PREPARO:
Descasque e corte as cenouras, o abacaxi
e o gengibre em pequenos pedaços.
Bata no liquidificador a cenoura, o mel,
o abacaxi e o gengibre por 1minuto.
Acrescente o suco de laranja e as pedras
de gelo no liquidificador e bata bem.
Coe e sirva.

SUCO DOURADO



INGREDIENTES:
1 colher de sobremesa de mel
Raspas de gengibre
1/2 mamão papaia
Suco de 1 laranja
1 copo de leite de aveia

MODO DE PREPARO:
Bata tudo no liquidificador por 1 minuto.
Coe e sirva.

SHAKE DO INTESTINO



INGREDIENTES:
1 xícara de chá de água
1 colher (sobremesa) de erva de chá verde
1/2 maçã cortada em cubos com casca
Caso queira adoçar, 1 colher (chá) de mel
 
MODO DE PREPARO:
Coloque a água para ferver.
Quando estiver em ponto de fervura,
acrescente a erva de chá verde.
Deixe em infusão, com o recipiente
tampado, e aguarde esfriar.
Bata no liquidificador o chá coado,
a maçã e o mel.
Coe, coloque para gelar e sirva
quando estiver gelado.

SUCHÁ DE MAÇA E CHÁ VERDE



INGREDIENTES:
4 kiwis médios sem casca
Raspas de 1/4 de limão
1 copo de água de coco
Caso queira adoçar, utilize mel

MODO DE PREPARO:
Bata todos os ingredientes em um liquidificador,
lembre-se de usar o kiwi sem a casca.
Coe e sirva.

SUCO DE KIWI



RECEITAS PASTOSAS



INGREDIENTES:
1 copo (200 ml) de leite de coco
1 banana grande congelada e cortada em rodelas 
1 punhado de hortelã fresca
1 colher de sopa de cacau em pó
Xilitol (adoce a gosto)

MODO DE PREPARO:
Bata tudo no liquidificador por 1minuto.
Coe e sirva.

SMOOTHIE DE CHOCOMENTA



INGREDIENTES:
1 copo (200 ml) de leite de coco
6 morangos médios limpos
1 xícara de café de frutas vermelhas congeladas

MODO DE PREPARO:
Bata tudo no liquidificador por 1minuto.
Coe e sirva.

SMOOTHIE VERMELHO



INGREDIENTES:
1 colher de sopa de óleo
1 cebola grande fatiada
1 talo de aipo grande cortado
1 dente de alho grande picado
6 a 8 xícaras de couve-flor picada
6 xícaras de batatas descascadas e picadas
Tempero a gosto (salsinha, cebolinha, açafrão, etc.)
2 1/2 xícaras de água
1 colher de chá de sal

SOPA DE BATATA E COUVE-FLOR



SOPA DE BATATA E COUVE-FLOR

MODO DE PREPARO:
Despejar o óleo em uma panela grande e levar
ao fogo médio para aquecer.
Acrescentar a cebola e refogar durante 5-6 minutos.
Adicionar a água, seguida pelo aipo, e cozinhar por
4-5 minutos.
Colocar o dente de alho e deixar no fogo por
mais 1 minuto.
Então, acrescentar a couve-flor, a batata e o sal,
mexer e deixar a sopa ferver.
Cobrir a panela com uma tampa e cozinhar por
mais 15 a 20 minutos, até que tudo esteja bem
macio.
Após, passar a sopa para um liquidificador e
bater para suavizá-la.
Se achar que ela está muito grossa, adicionar
mais um pouco de água.
Depois, esquentar a sopa e servir-se.



INGREDIENTES:
2 iogurtes naturais
150 g de ameixas
2 colheres de sopa de mel
4 cubos de gelo

MODO DE PREPARO:
Bata tudo no liquidificador por 1minuto.
Coe e sirva.

SMOOTHIE DE AMEIXA



INGREDIENTES:
1/2 xícara (chá) de banana congelada, cortada em rodelas
1 fatia grande de manga
1 xícara de água ou água de coco
Mel a gosto

MODO DE PREPARO:
Bata tudo no liquidificador por 1minuto.
Coe e sirva.

SMOOTHIE DE MANGA



INGREDIENTES:
2 colheres de sopa de goma de tapioca hidratada
1 xícara de leite de coco ou outro leite vegetal
Adoçante natural a gosto – stevia, xilitol, melado,
mel, açúcar de coco, etc.

MODO DE PREPARO:
Em uma panela, misture a goma de tapioca e o
leite de coco.
Leve ao fogo e mexa constantemente até
engrossar e ficar mole; se for necessário amasse
a goma de tapioca.
Adoce e sirva imediatamente.
Polvilhe coco ralado, chia, cacau ou nibs,
se desejar.
É possível variar a receita adicionando cacau,
alfarroba, proteína com sabor, etc.

MINGAU DE TAPIOCA



INGREDIENTES:
3 espigas de milho
500 ml de leite de coco
1 pitada de sal
Canela em pó para polvilhar
Adoçante natural a gosto – stevia, xilitol, melado,
mel, açúcar de coco, etc.

MODO DE PREPARO:
Descasque os milhos e lave as espigas.
Lave e corte o milho bem rente à espiga.
Bata o milho no liquidificador com leite e coe a
mistura em um pano de prato bem limpo.
Leve a mistura ao fogo médio e adicione a pitada
de sal e o adoçante.
Não pare de mexer até dar o ponto. 
Sirva e polvilhe canela.

MINGAU DE MILHO



INGREDIENTES:
3 colheres de sopa de aveia em flocos
1 xícara (chá) de leite de coco ou amêndoas
1 colher (chá) de adoçante (açúcar mascavo,
açúcar de coco ou mel)
1 colher (chá) de canela

MODO DE PREPARO:
Em uma panela, aqueça o leite e coloque a aveia
em flocos, mexendo até engrossar.
Desligue o fogo e acrescente o adoçante.
Sirva em um recipiente, polvilhe canela ou
coloque todos os ingredientes em uma tigela,
misture e leve ao micro-ondas por 1 minuto,
desligue e mexa; se necessário coloque
por mais tempo.
Sirva em seguida.

MINGAU DE AVEIA



INGREDIENTES:
500 g de mandioquinha
1/2 colher (sobremesa) de noz-moscada
1 colher de manteiga
Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
Cozinhe a mandioquinha por aproximadamente
30 minutos.
Amasse a mandioquinha, adicione a manteiga,
a noz-moscada e o sal.
Bata ou mexa até a consistência ficar homogênea.

PURÊ DE MANDIOQUINHA COM NOZ MOSCADA



INGREDIENTES:
500 g de abóbora picada e descascada
1 cebola pequena picada ou ralada
1/4 de colher de chá de noz moscada
Sal a gosto
1 fio de azeite

MODO DE PREPARO:
Em uma panela coloque a cebola picada,
acrescente azeite, uma pitada de sal e a
noz moscada.
Deixe em fogo baixo até dourar.
Acrescente os pedaços de abóbora, misture
bem e adicione apenas um dedo de água,
vá observando se precisa de mais.
Com uma colher ou garfo vá amassando os
pedaços de abóbora que já estiverem moles e
acrescente mais água, ou deixe secar
conforme a sua preferência.
Sirva em seguida.

PURÊ DE ABÓBORA



INGREDIENTES:
3 bananas da terra grandes
1 copo de leite de coco
Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
Lave as bananas e corte ao meio.
Coloque as bananas em uma panela, 
cubra com água, leve ao fogo e deixe cozinhar.
Depois de cozida, tire a casca e
coloque as bananas no liquidificador.
Acrescente o leite, o sal e bata bem.
Volte para a panela, aqueça e sirva.
Se necessário, utilize maisena para engrossar.

PURÊ DE BANANA DA TERRA



INGREDIENTES:
1 kg de patinho cortado em cubinhos
500 g de cebolas
1 colher de sopa de manteiga
4 colheres de farinha de arroz
2 copos de leite vegetal
Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
Cozinhe a carne com temperos a gosto, com
água suficiente para fazer um caldo e separe.
Doure a cebola na manteiga, leve ao liquidificador
juntamente com a farinha, o leite, e a carne com
o caldo e bata bem.
Em uma panela deixe cozinhar por
aproximadamente 5 minutos, corrija o sal e
desligue.
Sirva quente.

CALDO DE CEBOLA E CARNE



INGREDIENTES:
1 cebola grande
2 dentes de alho
Salsinha e cebolinha a gosto
200 g de peito de frango
1 colher (sopa) de azeite de oliva
3 beterrabas médias
1,5 litros de água

MODO DE PREPARO:
Refogue a cebola e o alho picados com o peito de
frango no azeite.
Acrescente a beterraba picada, a salsinha,
a cebolinha e a água.
Cozinhe por aproximadamente 30 minutos.
Depois de esfriar, bata a sopa no liquidificador.
Esquente e sirva.

CALDO DE BETERRABA E FRANGO



INGREDIENTES:
2 maçãs descascadas e cortadas em cubos
Adoçar a gosto (açúcar de coco, stevia, xilitol)
1 batata cozida
1/4 de xícara de leite de coco
1 colher (sobremesa) de manteiga
Sal a gosto

MODO DE PREPARO:
Cozinhe as maçãs com gotas de limão em um
pouco de água.
Deixe esfriar, bata no liquidificador e reserve.
Passe a batata em um espremedor e misture
com a maçã, leite de coco, manteiga e o sal.
Leve para cozinhar até obter um creme espesso.
Sirva em seguida.

PURÊ DE MAÇÃ



INGREDIENTES:
150 g de abóbora cabotiá descascada e picada
1 cebola média picada
1 dente de alho amassado
Sal a gosto
150 g de peito de frango sem pele e sem osso em
cubos
1 colher de sopa de manteiga

CALDO DE FRANGO E CABOTIÁ



CALDO DE FRANGO E CABOTIÁ

MODO DE PREPARO:
Em uma panela média refogue a cebola, o alho e
o frango juntamente com a manteiga.
Coloque sal a gosto.
Acrescente a abóbora e aproximadamente
1 litro de água.
Deixe cozinhar até que a mesma esteja macia
e quase desmanchando, isso leva em
torno de 30 minutos.
Desligue o fogo.
Deixe esfriar um pouco e leve tudo para o
liquidificador e bata bem.
Volte para a panela apenas para que o
creme engrosse.
Sirva em seguida.



INGREDIENTES:
3 dentes de alho picados
1/2 cebola média picada
1 e 1/2 xícaras (chá) de cenoura picada
3 xícaras (chá) de água
1 colher (sopa) de azeite
1/2 xícara (chá) de salsinha picada
Sal a gosto

PURÊ DE CENOURA



PURÊ DE CENOURA

MODO DE PREPARO:
Em uma panela com um fio de óleo, refogue o
alho e a cebola até ficarem levemente dourados.
Adicione a cenoura picada e tempere com sal.
Acrescente a água e deixe cozinhando em
fogo médio, até a água secar e a cenoura estiver
macia. Acrescente mais água, se necessário.
Transfira a mistura para o liquidificador e
bata até virar um creme.
Volte para a panela, adicione o azeite e a salsinha,
acrescente o sal, se necessário.
Se quiser, coloque um pouco de leite de
coco para dar cremosidade.
Sirva em seguida.



INGREDIENTES:
300 g de músculo
1 cenoura grande
2 abobrinhas pequenas
1 e 1/2 xícaras de couve picada
1 e 1/2 colheres (sopa) de salsa picada
1 e 1/2 xícaras de feijão cozido

PAPINHA DE CARNE E FEIJÃO



PAPINHA DE CARNE E FEIJÃO

MODO DE PREPARO:
Não descasque a cenoura e as abobrinhas,
apenas raspe a casca da cenoura delicadamente
com uma faca, e escove bem as abobrinhas.
Pique a carne, os legumes, as verduras, a salsa
e rale a cebola.
Em uma panela grande, leve ao fogo
brando todos os ingredientes com 3 litros de água fria.
Tampe a panela e deixe cozinhar até que todos
os ingredientes fiquem bem macios e praticamente
desmanchados. Bata no liquidificador, acrescente o
sal e sirva em seguida.



SOPA DE ESPINAFRE

INGREDIENTES:
1 punhado de espinafre cozido
3 chuchus
3 abobrinhas pequenas
1 filé de frango
1 dente de alho amassado
1/2 cebola picada
Azeite a gosto



SOPA DE ESPINAFRE

MODO DE PREPARO:
Colocar azeite, alho e cebola na panela no fogo.
Acrescentar o filé de frango e refogar.
Depois acrescente o chuchu e a abobrinha em
cubos na panela.
Adicione água fervente até cobrir tudo e deixe
cozinhando.
Assim que os legumes cozinharem, retire o
frango (ele foi utilizado apenas para dar gosto) e
acrescente o espinafre cozido.
Bata no liquidificador o caldo de legumes e
espinafre.
Sirva em seguida.



Dúvidas? Entre em contato conosco!

drfernandobucomaxilofacial@gmail.com

drfernandobucomaxilo

dr.fernandobmf

(11) 4521-5680

DR. FERNANDO ZAHORCSAKBÁRBARA PINHEIRO POSSANI

bpinheiro.nutri@gmail.com

bpinheironutri

bpinheiro.nutri

(11) 99966-1834

Para uma boa recuperação, cuide também da sua alimentação!

https://www.facebook.com/bpinheironutri
https://www.instagram.com/bpinheiro.nutri
https://www.facebook.com/drfernandobucomaxilo
https://www.instagram.com/dr.fernandobmf/
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